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Ze zasedání Rady města
Rada města Vamberk se na svém 

73. zasedání dne 28. dubna 

2021 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 72.

2)  Schválila žádost ředitelky pří-
spěvkové organizace Mateř-
ská škola Vamberk, Tyršova 
280, 517  54 Vamberk, IČO: 
70157375  o  zrušení úpla-
ty za  předškolní vzdělávání 
za  měsíc duben 2021 z  dů-
vodu uzavření mateřské ško-
ly dle Nařízení vlády ze dne 
26.02.2021 a  snížení úplaty 
pro děti, které od  12.04.2021 
mohly nastoupit zpět do  ma-
teřské školy, a to na poměrnou 
částku ve výši 260 Kč za měsíc 
duben.

3) Schválila zvýšení stravného 
ve  školních jídelnách Mateř-
ské školy Vamberk s platností 
od  01.09.2021 z  důvodu ná-
růstu cen potravin a  nutnosti 
dodržování výživových norem 
pro školní stravování dle pří-
lohy. 

4)  Schválila zvýšení úplaty 
za  předškolní vzdělání v  pří-
spěvkové organizaci Mateř-
ská škola Vamberk, Tyršova 
280, 517  54 Vamberk, IČO: 
70157375 na  450 Kč/měsíc 
od 01.09.2021  z důvodu růstu 
cen provozních nákladů.  

5)  Revokovala část usnesení - 
bod č. 3, usnesení Rady měs-
ta č. 72 ze dne 14.04.2021, 
a to  v příloze v části ukonče-
ní nájemního poměru v  bytě                                                          
č. 4 v  domě čp. 37 v  ulici Jů-
nova a  schválila prodloužení 
nájemního poměru k  bytu 
č. 4 v  domě čp. 37 v  ulici Jů-
nova paní Zdence Janštové 
do  30.06.2021, nový nájemní 
poměr k  bytu č. 25 v  Domě 
zvláštního určení s pečovatel-
skou službou čp. 35 v ulici Jů-
nova paní Libuši Dvořáčkové 
od  01.05.2021 na  dobu urči-
tou 1 rok, snížení nájemného 
o  100 Kč k  bytu č. 17 paní Ja-
roslavě Freyvaldové a  k  bytu 
č. 33 paní Marii Páchové, 
od 01.05.2021 dle pravidel pro 
uzavírání nájemních smluv 
na byty v Domě zvláštního ur-
čení. 

6)  Schválila Smlouvu č. 02452011 
o poskytnutí podpory ze Stát-
ního fondu životního prostře-
dí České republiky na  projekt 
„Posilující zdroj pitné vody 
města Vamberk“, jejíž před-
mětem je poskytnutí dotace 
ve výši 2.071.803 Kč a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.   

7)  Schválila žádost příspěvkové 
organizace Královéhradec-
kého kraje Muzeum a  galerie 
Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou, Jiráskova 2, 516  01 
Rychnov nad Kněžnou, IČO: 
00371149 o  změnu termínu 
realizace projektu resp. poskyt-
nuté dotace v  rámci dotační-
ho programu AKCE A  REPRE-
ZENTACE č. j. 32/2021/MÚVA 
na květen – říjen 2021 dle ak-
tuální epidemické situace. 

8)  Vzala na  vědomí oznámení 
o  zahájení řízení o  změně 
územního plánu obce Záměl 
s veřejným projednáním návr-
hu změny č. 1 územního plá-
nu Záměl, které se koná dne 
24.05.2021 od  16:00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního 
úřadu Záměl, čp. 158, 517  43 
Potštejn.

9) Schválila cenovou nabídku 
společnosti ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje, Kut-
nohorská 59/23, 500  04 Hra-
dec Králové, IČO: 27502988 
na  opravu havarijního stavu 
komunikace v ulici Smetanovo 
nábřeží v jednotkových cenách 
dle přílohy, a pověřila starostu 
podpisem objednávky.  

10)  Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti Stavitelství EU s.r.o., Hu-
sovo náměstí 99, 517  54 Vam-
berk, IČO: 27521711 na realizaci 
opravy chodníku na  náměstí 
– 2. část za cenu 188.788,45 Kč 
bez DPH, a  pověřila starostu 
podpisem objednávky. 

11)  Schválila cenovou nabídku 
společnosti Stavitelství EU s.r.o., 
Husovo náměstí 99, 517  54 
Vamberk, IČO: 27521711 na re-
alizaci opravy chodníku před 
Sportovní halou, Vamberk 
za  cenu 250.744,68 Kč bez 
DPH, a pověřila starostu podpi-
sem objednávky. 

12) Udělila souhlas se stavebním 
záměrem pana Davida Foršta, 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
na pozemku p. č. 5349 v k. ú. 
Vamberk, a  pověřila starostu 
podpisem souhlasu.  

13)  Schválila výzvu k podání ceno-
vé nabídky na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Bazénová 
technologie – skluzavka“.

Rada města Vamberk se na svém 

74. zasedání dne 12. května 

2021 usnesla:

1)  Schválila plnění usnesení z RM 
č. 73.

2)  Na  základě návrhu ředitelky 
příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Vamberk schválila 

omezení provozu mateřské 
školy v  době letních prázd-
nin. Pracoviště Tyršova 260 
„Sluníčko“ bude uzavřeno 
od  01.07.2021 do  23.07.2021 
a pracoviště Tyršova 280 „Vod-
níček“ bude uzavřeno v době 
od  26.07.2021 do  20.08.2021. 
V  případě zájmů rodičů je 
možno umístit dítě na  druhé 
vzdělávací pracoviště mateř-
ské školy. 

3)  Schválila zveřejnění:
 a) záměru prodeje pozemko-

vých parcel č. 3133, výměra 
567 m2, druh pozemku ostat-
ní plocha a  č. 3135, výměra                
167 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost, v  obci Vamberk 
a katastrálním území Peklo nad 
Zdobnicí, žadatel Český rybář-
ský svaz, z. s., místní organizace 
Vamberk,

 b) záměru prodeje pozemko-
vých parcel č. 790/1, výměra 
145 m2, druh pozemku trvalý 
travní porost a č. 2315, výměra 
120 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, v  obci a  katastrálním 
území Vamberk, žadatelky 
Anna Hlaváčková a  Věra Ma-
tějková (vlastní sousední par-
cely č. 784/3 a st. 903),

 c) záměru směny stavebních 
parcel č. st. 819, st. 820, st. 
821, st. 822, st. 823, St. 824, 
st. 825, st. 826/1, st. 837, st. 
839/1 a st. 840, všechny druh 
pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří a pozemkových par-
cel č. 3225, 3231, 3329, 3330, 
3331, 3345, 3347, 3359, 3360, 
3361, 3364, 3365, 3370, 3372 
a 3530, všechny druh pozem-
ku ostatní plocha, vše v  obci 
a katastrálním území Doudle-
by nad Orlicí, vlastník Město 
Vamberk, za  stavební parcely 
č. st. 830, druh pozemku za-
stavěná plocha a nádvoří, jejíž 
součástí je stavba: bez čp. prů-
myslový objekt, stavební par-
cely č. st. 831, druh pozemku 
zastavěná plocha a  nádvoří, 
jejíž součástí je stavba: bez 
čp. průmyslový objekt a  st. 
832, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, jejíž součástí 
je stavba: bez čp. průmyslový 
objekt a  pozemkových parcel 
č. 3217, 3219 a  3375, všech-
ny druh pozemku orná půda                  
a  č. 3218 a  3502, obě druh 
pozemku ostatní plocha, vše 
v  obci a  katastrálním území 
Doudleby nad Orlicí, vlastník 
Vamberecká voda s.r.o.

 d) zveřejnění záměru smě-
ny pozemkových parcel č. 

643/102, o výměře 95 m2, druh 
pozemku orná půda, č. 684/6, 
o výměře 913 a č. 684/7, o vý-
měře 706 m2, obě druh po-
zemku ostatní plocha, v  obci 
a katastrálním území Vamberk, 
vlastník paní Ilona Dvořáko-
vá, za  pozemkovou parcelu č. 
2426, o  výměře 51 m2, druh 
pozemku ostatní plocha a část 
pozemkové parcely č. 663/2, 
o výměře 750 m2, druh pozem-
ku trvalý travní porost, v  obci 
a katastrálním území Vamberk, 
vlastník město Vamberk.

4) Vzala na  vědomí žádost paní 
Heleny Cabalkové, xxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxx o  byt v  Domě 
s  pečovatelskou službou 
Rychnov nad Kněžnou a  sou-
hlasí s  postupem uvedeným 
v  žádosti pro žadatele, kteří 
nejsou hlášeni k trvalému po-
bytu v Rychnově nad Kněžnou 
a schválila přijetí daru ve výši 
24.000 Kč od  paní Heleny 
Cabalkové a  veřejnoprávní 
smlouvu se Sociálními služba-
mi města Rychnov nad Kněž-
nou, o. p. s., Na Drahách 1595, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
IČO: 27467686, a pověřila sta-
rostu podpisem smluv.

5)  Souhlasí s  provedením pra-
cí na  energetickém vedení 
a  stavbou: „Nové propojení 
Horního závodu ESAB a  roz-
vodny VN“, na  pozemcích 
p.  č. 5719, 5715, 5131, 5132, 
2281, 2278/2 v k. ú. Vamberk, 
ve vlastnictví města Vamberk. 

6)  Schválila Smlouvu o  smlouvě 
budoucí o  realizaci přeložky 
distribučního zařízení určené-
ho k dodávce elektrické ener-
gie č.: Z_S14_12_8120079525, 
jejíž předmětem je přemístění 
stávající přípojkové skříně               
č. 25 na st. parc. č. 19/1 v k. ú. 
Vamberk pro stavbu Tyršova 
25, a pověřila starostu podpi-
sem smlouvy. 

7)  Schválila Smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení věcného 
břemene a  dohodu o  umís-
tění stavby č. IP-12-2013326/
SOBS VB/1 Vamberk – Peklo, 
parc. č. 53/2 – přípojka kNN, 
za  účelem umístění kabelo-
vého vedení NN v pozemcích 
p. č. 792/1 a 53/2 v k. ú. Peklo 
nad Zdobnicí, ve  vlastnictví 
města Vamberk, za jednorázo-
vou náhradu za zřízení věcné-
ho břemene ve  výši 1.400 Kč 
bez DPH, a  pověřila starostu 
podpisem smlouvy.  

(dokončení na další straně)
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MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Handl Jindřich
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MDDr. Matoušková Lucie
MDDr. Motyčka Martin
MDDr. Paličková Zlata
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MDDr. Paličková Zlata
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava

Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Kvasinská 129, Solnice
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

602 514 715
494 621 665
604 878 560
494 515 696
737 791 333
602 152 873
775 224 093
721 200 244
721 460 150
721 200 244
494 371 783
494 515 697

05.06.
06.06.
12.06.
13.06.
19.06.
20.06.
26.06.
27.06.
03.07.
04.07.
05.07.
06.07.

Zubní pohotovost
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00 - 12:00
datum      jméno lékaře                     adresa ordinace                                                    telefon

Provozní doba sběrného místa 
města Vamberk v ulici Jůnova:
od 01.03. do 30.11. kalendářního roku:

středa od 13:00 do 17:00 hodin, sobota od  8:00 do 12:00 hodin

od 01.12. do 28.02. kalendářního roku:

sobota od 8:00 do 12:00 hodin

Kontaktní osoba: Zdeněk Vavroušek, tel.: 605 458 723

Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů:

  Velkoobjemový odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, umy-
vadla, toalety, kuchyňské linky)

  Pneumatiky
  Kovy (např. zbytky kovů, kovové konstrukce, plechy, plechové 

obaly, plechovky od potravin všech druhů)
  Nebezpečný odpad (např. barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pes-

ticidy, léky, domácí chemikálie)
  Elektrozařízení 
  Textil a oděvy (veškeré oděvy, bytový textil - záclony, závěsy, povle-

čení, potahy, ubrusy a deky zabalené v zavázaných (zauzlovaných) 
igelitových taškách, spárované (svázané) nositelné boty, hračky)

  Jedlé oleje (opotřebované kuchyňské oleje z  domácnosti, slité 
do uzavíratelných nádob).

Podrobné informace o  odpadech najdete na  www.vamberk.cz 

v sekci Praktické informace - Jak nakládat s odpady

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
VAMBERK
poskytuje své služby seniorům a  zdravotně postiženým občanům 
starším 18 let, žijícím ve Vamberku a jeho spádových obcích.
Provozní doba: pondělí - neděle od 6:30 do 18:30.

Pokud máte zájem o naši službu, kontaktujte nás osobně či prostřed-
nictvím svých blízkých.
Vedoucí a sociální pracovnice:

Lucie Grunclová, DiS., 494 541 547, 773 097 901

pecovatelska.sluzba@vamberk.cz, Jůnova 35, 517 54 Vamberk

8) Schválila cenovou nabídku 
společnosti ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s., 
Kutnohorská 59/23, 500  04 
Hradec Králové, IČO: 27502988 
na  opravy havarijního stavu 
komunikace v ulici Smetanovo 
nábřeží za  cenu 396.824,93 Kč 
bez DPH, a  pověřila starostu 
podpisem objednávky. 

9)  Schválila cenovou nabídku 
společnosti Stavitelství EU s.r.o., 
Husovo náměstí 99, 517  54 
Vamberk, IČO: 27521711 na re-
alizaci přeložení žulové dlažby 
ve spodní části náměstí za cenu 
359.867,56 Kč bez DPH, a pově-
řila starostu podpisem objed-
návky. 

10) Vzala na  vědomí oznámení 
o  projednání návrhu Zprávy 
o  uplatňování Zásad územní-
ho rozvoje Královéhradeckého 
kraje v uplynulém období (únor 
2018 – duben 2021), který mj. 
stanovuje požadavky na Aktua-

lizaci č. 5 Zásad územního roz-
voje Královéhradeckého kraje.

11) Schválila darovací smlouvu 
na přijetí fi nančních prostředků 
ve  výši 300.000 Kč za  účelem 
podpory sportu a volného času 
mezi Městem Vamberk jako 
obdarovaným a  společností 
ŠKODA AUTO, a. s., tř. Václava 
Klementa 869, Mladá Boleslav 
II, 293  01 Mladá Boleslav, IČ: 
00177041 jako dárcem, a pově-
řila starostu podpisem smlouvy.

12)  Schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti Bonita Group Service 
s.r.o., Drásov 583, 664  24 Drá-
sov, IČO: 27738795 na dodávku 
a  montáž hracího prvku kolo-
toč na sezení s vnitřními sedá-
ky za  cenu 36.640 Kč bez DPH 
a  pověřila starostu podpisem 
objednávky. 

Mgr. Jan Rejzl                         

starosta města                                                                                              

Rudolf Futter  

místostarosta města

Ze zasedání Rady města

Ze zasedání Zastupitelstva města

Zveme Vás na 15. zasedání 
Zastupitelstva města Vamberk, 

které se koná dne 
9. června 2021 od 18:00 hodin 

ve velkém sále Městského 
klubu Sokolovna.

Zastupitelstvo města Vamberk 

se na svém 14. veřejném zasedá-

ní dne  12.05.2021 usneslo:

1)  a) Schvaluje změny rozpočtu 
č. 5 pro rok 2021 v kompeten-
ci zastupitelstva města a  bere 
na vědomí změny rozpočtu č. 3 
a 4 pro rok 2021 v kompetenci 
starosty města dle přílohy.

 b) Schvaluje, dle svých kom-
petencí vyhrazeným zákonem 
o  obcích, poskytnutí dotace 
na  rok 2021 v  rámci přímé fi -
nanční podpory dle přílohy 
a  zároveň schvaluje veřejno-
právní smlouvu na  schvále-
nou dotaci.

2)  a) Schvaluje prodej pozem-
kových parcel č. 5462, druh 
pozemku lesní pozemek, o vý-
měře 6783 m2 a č. 5808, druh 
pozemku ostatní plocha, o vý-
měře 907 m2, obě v obci a ka-
tastrálním území Vamberk, 
za cenu 161.830 Kč, manželům 
Vyčítalovým.

 b) Schvaluje prodej části po-
zemkové parcely č. 62/3, druh 
pozemku trvalý travní porost, 
o  výměře cca 15 m2, v  obci 
Vamberk a katastrálním území 
Peklo nad Zdobnicí, za  cenu 
podle Kritérií 92 Kč/m2, panu 
Pavlu Sedláčkovi. 

 c) Schvaluje koupi pozemko-
vých parcel č. 702/25, o výmě-
ře 402 m2 a č. 702/27, o výmě-
ře 205 m2, obě druh pozemku 
orná půda, obě v  obci a  ka-
tastrálním území Vamberk, 
za  cenu 50 Kč/m2, celkem 

30.350 Kč, od  Zemědělské-
ho družstva Štědrý potok, IČ 
001 28 597. 

 d) Schvaluje vzdání se předkup-
ního práva ke stavební parcele 
č. st. 992, o výměře 19 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří, v obci a katastrálním 
území Vamberk, vlastník Lenka 
Moravcová.

 e) Schvaluje zrušení smlou-
vy, uzavřené mezi městem 
Vamberk a  Ing.  Miroslavem 
Vyčítalem dne 05.05.2006, 
dohodou smluvních stran, 
která bude uzavřena bez zby-
tečného odkladu po  schvá-
lení Zastupitelstvem města 
Vamberk, předmětný smluvní 
vztah bude platně ukončen 
ke  dni uzavření této doho-
dy, žádná ze smluvních stran 
nebude mít v  této souvislosti 
nárok na jakékoliv následné fi -
nanční plnění, veškeré možné 
vzájemné závazky tím budou 
zcela vyrovnány. 

3)  Schvaluje Dodatek ke smlouvě 
o spolupráci ze dne 28.04.2020 
s  městysem Doudleby nad 
Orlicí, Dukelská 68, 517  42 
Doudleby nad Orlicí, IČO: 
00274909, jejíž předmětem 
byl záměr společně podílet 
se na  vybudování nové cykli-
stické stezky Doudleby n. O. – 
Vamberk.

Mgr. Jan Rejzl

starosta města

Rudolf Futter

místostarosta města
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Zaregistrujte se 
do InfoKanálu
Vážení spoluobčané, chcete-li mít aktuální informace o dění ve městě, 
tak se zaregistrujte do městského InfoKanálu, který umožňuje zasílání 
důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů 
v krátkých textových zprávách (SMS), registrace Vám potrvá jen pár mi-
nut. Předejte informaci o této možnosti i svým blízkým a známým.

Jak se zaregistrovat online?

Pomocí webového formuláře na internetových stránkách
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/VAMBERK

Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později 
upravit nebo zrušit.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS?

SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
Bydlíte-li přímo ve Vamberku:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI VAMBERK ULICE CISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní části Merklovice, je SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI MERKLOVICE CISLOPOPISNE
Pro obyvatele místní části Peklo je SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI PEKLO CISLOPOPISNE
– dvojslovné názvy oddělte mezerou
– pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo 
EVID
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 494 548 111
Cena odeslání registrační SMS je dle vašeho tarifu do pevné sítě.

Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi 
slovy, zejména u víceslovných názvů ulic.

Odpověď na otevřený dopis 
Ing. Jana Dusila
Pane Ing. Jane Dusile,
ve  Vašem dopise zmiňujete mou nechuť s  otisknutím příspěvku, který se 
týká obecných témat nesouvisejícím s naším městem. Máte pravdu, že ob-
časné uvedení podobného článku by našemu zpravodaji neuškodilo. To je 
však pouze jedna stránka věci. Mne i  redakční radu překvapil Váš způsob 
jednání. Odeslal jste svůj příspěvek několik dní po  uzávěrce s  blahosklon-
ným ujištěním, že máte v rychnovské tiskárně známé, že si doplnění článku 
do zpravodaje zařídíte atd atd. 
Pište (nejlépe k  vambereckým tématům), dodržujte pravidla a  může dojít 
k oboustranné spokojenosti.

Miroslav Berger

předseda redakční rady VZ

Poděkování 
vambereckým hasičům
Dne 18. dubna letošního roku se jednotka SDH Vamberk podílela 
s několika dalšími hasičskými jednotkami na zásahu při požáru dílny 
na Rovni. Jak jsem byl informován vedoucím pracoviště Integrované-
ho záchranného systému v Rychnově nad Kněžnou, panem mjr. Mi-
chalem Kalousem, mimořádné poděkování si jmenovitě zaslouží 
členové našeho sboru, a to Michal Jána, Lukáš Potoček, Jakub Pleyer 
a Martin Hrčka, kteří jako členové průzkumné skupiny našli a vynesli 
osobu, která byla již delší dobu v prostoru zasaženém požárem, a tím 
zachránili lidský život. Dovolte mi, abych jim jménem Města Vamber-
ka vyjádřil uznání a poděkování za jejich práci, kdy při této mimořád-
né události prokázali profesionalitu, a to jak při vlastním zásahu, tak 
při poskytnutí předlékařské pomoci. Dobrá práce!

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Poděkování zdravotníkům
Domácí hospic Setkání ve  spolupráci s  primářem a  vrchní sestrou In-
terny oslovil své dobrovolníky, farnost a přátele, kteří vytvořili drobné 
vzkazy a  poděkování zdravotníkům nemocnice v  Rychnově za  jejich 
obětavost a péči v době pandemie. 
Nástěnka s citáty, přáními, obrázky od dětí zdravotníků ze školy Javor-
nická je umístěna ve vestibulu nemocnice, aby byla povzbuzením pro 
všechny kolemjdoucí. Za všechny krásné příspěvky děkujeme.
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cyklobusy do turistických regionů jsou v  letoš-
ním roce v  provozu od  29. května do  28. září 
a  budou jezdit opět každou sobotu a  nedě-
li, navíc také o svátcích 5. - 6. července a 28. září. 
Od  letošního roku se na  území Královéhradec-
kého kraje setkáte povětšinou se zcela novými 
autobusy, v  některých případech i  s  novými 
dopravci. S  tím přichází i  řada novinek, napří-
klad v  odbavení v  autobusech objednávaných 
Královéhradeckým krajem. Od 7.3.2021 je mož-
né platit jízdné nejen hotovostí a bezkontaktní 
čipovou kartou, ale také platební kartou. Nově 
je možné také odbavení papírové přestupní jíz-
denky QR kódem. Tímto odpadá nutnost vlastnit 
bezkontaktní čipovou kartu při přestupech mezi 
spoji. V autobusech na LCD obrazovkách uvidíte 
i aktuální dopravní informace. Po loňském uza-
vření hranic je v  letošním roce v opět provozu 
mezinárodní linka z Nového Města přes Náchod 

a Polsko. V rámci vlastních spojů oproti loňské-
mu roku došlo pouze k  minimálním změnám. 
Jedná se zejména o úpravu jízdních řádů z dů-
vodu uzavírek, například díky opětovné rekon-
strukci komunikace v Říčkách nezajíždí cyklobus 
na Mezivrší, ale jede na Šerlich přes Bartošovice 
a  Neratov. V  průběhu roku se mohou objevit 
další uzavírky, a  tak ve  vlastním zájmu prosím 
sledujte aktuální on-line informace o  spojích. 
K  tomu Vám slouží také mobilní aplikace IDS 
IREDO. Aktuální polohu spoje a případné zpož-
dění autobusu můžete sledovat na webu http://
tabule.oredo.cz. I nadále můžete využít QR kódy 
na zastávkách nebo informační linku IDS IREDO. 
Veškeré informace o veřejné dopravě v kraji na-
leznete na novém webu www.dopravakhk.cz
Euroregion Glacensis v  oblasti Orlických hor 
za  poslední dva roky vybudoval množství no-
vých rozhleden. Jedná se o rozhlednu na Velké 

Deštné, rozhlednu na Feistově kop-
ci v Olešnici v Orlických horách, roz-
hlednu na Šibeníku v Novém Hrádku 
a  rozhlednu na  Vrchmezí. Další pak 
stojí v  sousedních Bystřických horách 
na nejvyšším vrcholu Jagodna a na vrcho-
lu Czerniec. Veškeré stavby jsou spolu pro-
pojeny dálkovou pěší trasou s názvem Čes-
ko-polská Hřebenovka a  dostanete se k  nim 
i  na  kole. Podrobné informace můžete získat 
také v nově otevřených infocentrech v Nerato-
vě a v Novém Hrádku nebo na našich strán-
kách www.euro-glacensis.cz/hrebenovka. 

Pro letošní cykloturistickou sezónu vám pře-
jeme pevné zdraví, krásné počasí a mnoho 
nevšedních zážitků ze sedla kola. 

Sekretariát 

Euroregionu Glacensis

Se sociálními problémy a  návra-
tem z  hospitalizace do  běžného 
prostředí se lidem ve  východních 
Čechách snaží pomoci organizace 
Péče o  duševní zdraví (PDZ) po-
skytující komunitní terénní služby. 
Organizace intenzivně spolupracu-
je s  psychiatrickými nemocnicemi, 
s dalšími organizacemi komunitních 
služeb a  sociálními zařízeními. „Při 
naší práci se snažíme klienty a jejich 
rodiny připravit na návrat z nemoc-
nice domů. Často se však setkáváme 
se situací, že se nemají vrátit kam, 
a  sehnat nové bydlení je náročný 
úkol. Nízký příjem klientů z  inva-
lidního důchodu nestačí na  běžné 
komerční nájmy bytů, zároveň však 
ubytovny či sociální byty poskyto-
vané obcemi jsou kapacitně plné,“ 
říká sociální pracovnice PDZ Pavla 
Mňuková. 

Ukázkovým příkladem je příběh paní 
Magdy, která spolupracovala s  rych-
novským střediskem PDZ. Magda 
navázala kontakt s PDZ při své hospi-
talizaci v létě roku 2020. Potřebovala 
tehdy pomoci s  umožněním  setkání 
se svou babičkou jako s jedinou blíz-
kou osobou z rodiny a v postupné pří-
pravě na budoucí návrat z nemocnice 
do běžného života. Pro ten bylo po-
třebné Magdě sehnat bydlení. Magda 
byla ochotná přijmout v podstatě co-
koliv, odkud by mohla docházet nebo 
dojíždět do nějaké práce. Velkým pro-
blémem při shánění ubytování však 
byl Magdy nulový příjem. Invalidní 
důchod, který jí byl přiznán, jí nebyl 
vyplácen. Zapotřebí bylo tedy zajistit 
bydlení s  co nejnižšími náklady. Prv-
ní možností bylo ubytování Magdy 
u babičky, to však i přes dlouhé vyjed-
návání nedovolil majitel bytu. Pracov-

níci terénního týmu PDZ se tak obrátili 
na obec, kde má Magda trvalé bydliš-
tě. Ta ale nemá k  dispozici dostatek 
obecních bytů. Následovalo jednání 
s obcí spádovou, ani to nemělo lepší 
výsledek. Tým se tak pokoušel zařídit 
ubytování na  ubytovně, avšak všech 
8 ubytoven v regionu, u kterých úřad 
práce vyplácí doplatek na  bydlení, 
nemělo jediné volné místo. Nevzdá-
val se a přemýšlel, zda by pro Magdu 
nebyly nějaké další možnosti. Protože 
Magdě ještě nebylo 26 let napadlo 
pracovníky oslovit Domov na  půl 
cesty v  Žamberku organizace Cesta 
pro rodinu. Dohoda s  Domovem se 
podařila a Magda tak po téměř roční 
hospitalizaci mohla letos v  březnu 
z nemocnice odejít. Pracovníci na no-
vém bydlišti Magdě pomohli zajistit 
ambulantního psychiatra, který s  ní 
bude dál pracovat na  tom, aby její 
duševní pohoda zůstala stabilní a ne-
musela znovu do nemocnice. Nyní se 
Magda s podporou Cesty pro rodinu 

snaží sehnat novou práci, trvalé byd-
lení a vyřešit některé problémy, které 
si nese z minulosti. 
Do takovéto situace jako paní Magda 
se dostává řada lidí. „V našem středis-
ku díky spolupráci s multidisciplinár-
ními týmy v psychiatrické nemocnici 
pracujeme aktuálně se 7 klienty 
na návratu z hospitalizace do běžné-
ho života. A s 5 z nich řešíme, mimo 
jiných sociálních potíží, právě i oblast 
bydlení,“ říká Pavel Provazník, ve-
doucí rychnovského střediska PDZ. 
Nedostupnost bydlení pro lidi s du-
ševní nemocí je dlouhodobý pro-
blém. Právě zlepšení oblasti bydlení, 
jakožto základní potřeby, se ukazuje 
jako zásadní nejen pro hladký návrat 
lidí z  hospitalizace, ale především 
pro možnost žít plnohodnotný život 
ve společnosti a předcházet opětov-
ným propadům nemoci.

Mgr. Michaela Venclová 

PR manažerka Péče 

o duševní zdraví, z. s.

Sociální problémy prodlužují 
hospitalizace lidí s duševní nemocí
Řadě lidí s duševním onemocněním se prodlužují hospitalizace v psy-

chiatrických zařízeních kvůli sociálním důvodům. Častý problém pro 

klienty při návratu z nemocnice představuje oblast bydlení. 

Vážení turisté a příznivci cykloturistiky,
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Píše se rok 1925 a na vamberecké hudební scéně se objevuje něco zbru-
su nového. Jedním z nástupnických těles tradiční Pavlištovy kapely se 
stává Salonní jazz band. Jeho zakladatel, vyučený švec a  výborný hu-
debník, František Čermák se svými spoluhráči přinášejí neotřelý hudeb-
ní styl. Stali se mj. průkopníky nedělních tanečních čajů v potštejnském 
Hotelu Suza (dnešní Hotel Praha).

Na  fotografi i jsou zleva František Kaplan (klarinet, saxofon), František 
Rezek (trombon, housle), František Čermák (housle), Gustav Srp (bicí), 
Karel Mahler (klavír) a Josef Dvořák (trubka, křídlovka, trombon, částeč-
ně housle).

Fotografi i v současné době spravuje 

MGOH Rychnov n. Kn.

Cílem bylo vytvoření ideální rovno-
stářské společnosti. Problematické 
bylo již násilné převzetí moci, po-
třeba zničit průmyslníky, živnostní-
ky, statkáře a  sedláky, aristokracii, 
církev, politické odpůrce. Svůdná 
myšlenka pro nejchudší, avšak plná 
závisti a  nenávisti. Myšlenka, která 
nepočítala s  lidskou přirozeností 
v dobrém i zlém, svobodou jednot-
livce.
V rozkolísané době po skončení Svě-
tové války, kdy se hroutily staleté říše 
a trůny, demoralizovaní lidé ztráceli 
iluze a odhazovali masky, se i v nově 
vzniklém Československu rozhořel 
boj v  sociálnědemokratické straně. 
Radikální křídlo prosazovalo svůd-
né Marxovy a  Leninovy myšlenky. 
V květnu 1921 se politická levice roz-
štěpila a vznikla Komunistická strana 
Československa (KSČ). 
Pár týdnů nato, v červnu 1921, byla 
založena místní organizace KSČ 
v průmyslovém Vamberku. Do čela 

se postavil bývalý člen sociální 
demokracie krejčí Karel Vyskočil. 
Dalším ze spoluzakladatelů byl 
František Suchánek. Ve  20. letech 
získali komunisté v  komunálních 
volbách dvakrát po  sedmi man-
dátech v  třicetičlenném obecním 
zastupitelstvu a  náleželi tak k  nej-
úspěšnějším stranám. Karel Vysko-
čil se stal 1. náměstkem starosty. 
V roce 1929, kdy se KSČ pod vlivem 
Moskvy dále radikalizovala, byl 
Vyskočil vlastní stranou z  funkce 
náměstka odvolán. Předsednický 
post místní organizace poté získal 
František Beneš. Ve  volbách v  roce 
1938 se členem obecní rady stal An-
tonín Knap. O rok později byla KSČ 
zakázána, pět jejich členů obecní-
ho zastupitelstva pozbylo mandát. 
Během nacistické okupace vytvořili 
komunisté paralelní odboj napo-
jený na Moskvu, který příliš nespo-
lupracoval s  ostatními odbojovými 
skupinami. 

Po  druhé světové válce využila KSČ 
situace a  krok za  krokem získávala 
pozice na  všech úrovních. Do  čela 
revolučního národního výboru 
ve Vamberku byl v květnu 1945 zvo-
len Antonín Knap, za války pronásle-
dovaný nacisty. Byl prvním z celkem 
jedenácti předsedů národního vý-
boru v  našem městě, všichni členo-
vé KSČ. Po  parlamentních volbách 
v roce 1946, v nichž komunisté v čes-
kých zemích zvítězili se ziskem 40 % 
hlasů, byl upraven i poměr v národ-
ních výborech. Ze čtyř povolených 
stran obdrželi vamberečtí komunisté 
14 mandátů, národní socialisté 7, li-
dovci 6 a sociální demokraté 3.
Po převratu v únoru 1948 se komu-
nisté rychle zbavili svých odpůrců 
a dosadili loajální osoby. Ve vambe-
reckém zastupitelstvu se to týkalo 
všech lidovců, šesti národních socia-
listů a jednoho sociálního demokra-
ta. Politický život v Československu 
získal na další desetiletí jasné obry-
sy. Veškerou moc držela KSČ, několik 
malých stran tvořilo pouhou stafáž. 
Volby se staly „manifestací jednoty 

strany a lidu“, který do uren vhazoval 
volební lístky s jednotnou kandidát-
kou bez možností volby.
Na  místní úrovni působil Městský 
výbor KSČ, své organizace měli ko-
munisté v každém podniku, na kaž-
dém pracovišti, v železárnách exis-
tovaly Lidové milice „ozbrojená pěst 
dělnické třídy“.
Po  pádu komunistického režimu 
v  roce 1989 se KSČ změnila pouze 
kosmeticky na  KSČM a  drží svým 
názvem prapor zřejmě jako jediná 
v  postkomunistických zemích. Ko-
munisté se stali již jen jednou ze stran 
na politickém spektru a ve Vamberku 
po následující dvě desetiletí získávali 
po  třech zastupitelích, později dva, 
v  minulých komunálních volbách 
KSČM nekandidovala.
V  jistém smyslu žijeme již dlouhý 
čas ve schizofrenním stavu. Na jed-
né straně existuje zákon o  proti-
právnosti komunistického režimu 
z  roku 1993 a na straně druhé zde 
máme KSČM. 

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Sto let jedné zvláštní strany

Z pokladu starých fotografi í

Jedním z důsledků těžkého postavení dělnictva a bezzemků během 

překotného průmyslového rozvoje v 19. století byla Marxova teorie 

komunismu navazující na utopisty. 
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Po dlouhá léta byl nepřehlédnutelnou osob-

ností, která formovala kulturní život našeho 

města. Výčet jeho zájmů a aktivit je obdivu-

hodný.

Bohumil Pavel se narodil ve Vamberku v rodině 
Bohumila (1874-1953) a Anny (1878-1939) Pav-
lových před 120 lety 14. června 1901. Otec byl 
posledním vyučeným vambereckým punčochá-
řem a vlastnil obchod s galanterním a pleteným 
zbožím v  Žamberecké ulici, kde vystavěl dům 
čp. 55. Za první republiky byl předsedou místní 
organizace živnostenské strany a v letech 1928-
1937 členem obecního zastupitelstva.
Syn Bohumil vystudoval reálné gymnázium 
v Kostelci nad Orlicí a učitelský ústav v Hradci 
Králové. Učil na  školách v  Merklovicích, Vam-

berku, Potštejně, Záměli. V  roce 1935 složil 
zkoušku učitelské způsobilosti na měšťanských 
školách a poté vyučoval v Doudlebách nad Or-
licí a Vamberku. 
Již v dětství se projevilo jeho výtvarné nadání. 
Jako žák obecné školy předkresloval na tabuli 
vzory. Na reálce jej profesor Jan Heson pověřo-
val opravováním chyb ve výkresech spolužáků. 
Bral mladého Bohumila s  sebou do  přírody 
a seznamoval jej s výběrem a zvládnutím kra-
jinářských námětů. Později maloval především 
na  své chatě v  Pekelci. Soubor deseti obrazů 
„Barevné postřehy z  údolí krásné Zdobnice“ 
byl vydán formou pohlednic. Po  delší odmlce 
se ke štětci a paletě vrátil v penzi. Tvořil menší 
formáty z města a okolí, ale i větší plátna fi gu-
rálních kompozic.
Do vínku dostal i nemalý hudební talent. Byl vý-
borným hráčem na housle. V  roce 1927 se stal 
členem místního salonního kvarteta, kde hrál 
první housle. V  letech 1937-1938 byl velitelem 
dechové hudby Národní gardy, o deset let poz-
ději vedl obnovenou fi lharmonii Osvětové bese-
dy. Po několik let vedl školní pěvecké sbory.
Na sklonku 20. let stál u zrodu loutkového diva-
dla ve Vamberku. Jeho všestrannost se projevi-
la v tom, že loutky vytvářel, maloval, vodil i hrál.
Zásluhou Bohumila Pavla bylo v  50. letech 
ve  městě obnoveno městské muzeum, jehož 
čele stál v období 1958-1968. Na jaře 1961 byla 
otevřena nová expozice v  přízemí Bednářova 
domu čp. 84. Učitel Pavel s několika spolupra-
covníky při její realizaci strávili mnohé hodiny. 
V roce 1968 byl oceněn ministerstvem kultury 
čestným uznáním muzejního pracovníka.
Je autorem povídkových knih „Ve znamení troj- 
říčí a helmice s orlími perutěmi“ (1970), „Starý 
Vamberk 90. let minulého století“ a „12 povídek 

z  Krajkářova“. I  díky Bohumilu Pavlovi vzbudil 
ve druhé polovině 60. let zasloužilou pozornost 
Kulturní program Vamberka.
K  dalším Pavlovým zálibám patřilo fotografo-
vání, fi lmování (dokument „Vamberk, město 
krajek a  živého průmyslu“) a  etnografi e. Mezi 
přáteli měl přezdívku Antikvárius. Vrchovatě 
naplněný život Bohumila Pavla skončil v rych-
novské nemocnici 19. dubna 1976, několik týd-
nů před 75. narozeninami.

Miroslav Berger

Spolek přátel historie Vamberka

Fotografi e ze sbírky 

Milana Sedláčka

V březnu 1871 sděluje Alois Kareš ve svém dopise Náprstkovi, že jeho 
churavému a zesláblému bratru Františkovi doporučil lékař k zesílení pl-
zeňské pivo, „by jej v míře co lék za nápoj požíval“. Kareš Náprstka žádá, 
zda by mohl nechat poslat poštou do Vamberka na jeho účet půl vědra 
plzeňského ležáku, a to buďto v soudku, nebo v lahvích. František Kareš 

zemřel v  září 1871 a  můžeme se tak pouze dohadovat, zda mu to pl-
zeňské pivo prodloužilo jeho život. V letech 1849-52 byl František Kareš 
starostou města a v letech 1857-63 nájemcem vambereckého pivovaru.

Jiří Hostinský

Spolek přátel historie Vamberka

Střípky ze života Aloise Kareše 

Název obrazu Bohumila Pavla „Na Zbrani“

Učitel obdařený 
mnoha talenty



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodaj strana 10

Ze života mateřské školy
„Když si na nás Slunce posvítí 
z jiného zorného úhlu, je tu jaro“ 

(Valeriu Butulescu)
                                                                     
Vážení a milí čtenáři,
konečně jsme se dočkali chvíle, 
kdy jsme zase v naší školce všich-
ni pohromadě. Jaro nás pošimralo 
svými prvními paprsky a  je nám 
spolu hezky, Zase se můžeme spo-
lečně těšit z  nových zkušeností 
a  prožít naplno radost z  každého 
dne.
Dne 27. 4. proběhl ve  školce pro-
jektový den v  podobě divadelní-
ho představení: „Jak Pimpilimpi 
a  Pompolompo zachránili Zemi.“ 
Tématem byl velice aktuální pro-
blém a  to nakládání s  odpady. 
Mimozemšťané Pimpilimpi a Pom-
polompo z  planety Pumpulumpu 
přiletěli na Zemi, která má problém 
s odpadky. Děti se utkaly s padou-
chem Špinachňapem, který toužil 
po tom, aby Zemi odpadky úplně 
zavalily. Prostřednictvím veselých 
písniček si tak děti lehce zapama-
tovaly, jaký odpad do které sběrné 
nádoby patří. Vysvětlily také Špi-

nachňapovi, že ony chtějí aby byl 
na  naší Zemi pořádek a  ukázaly 
mu jak se o  něj samy starají. Na-
konec jsme se od mimozemšťanů 
dozvěděli, že se ze starých věcí 
dají vyrobit úplně nové. Děti vy-
třídily papír, sklo, plasty i  smíšený 
odpad a odměnou jim bylo veliké 
poděkování milých mimozemšťa-
nů, kteří si s dětmi zazpívali závě-
rečnou píseň.
Poslední dubnový čtvrtek, v před-
májovém čase, neminul ani naši 
školku Vodníček. Po třídách rejdili 
desítky malých čarodějů a čaroděj-
nic vybavených nezbytnými klo-
bouky, hůlkami i košťaty. Všechny 
třídy pod vedením zdatných čaro-
dějnic z řad pedagožek absolvova-
ly kouzelná klání na  jednotlivých 
stanovištích. Zdolávaly přeskoky 
přes papírové vatry, prolézaly pa-
vučinovým tunelem, neminul je 
ani hod čarovnými kroužky na klo-
bouky, anebo vybírání pavoučků 
dřevěnými kolíčky. Největší radost 
dětem však udělalo vaření čaro-
dějnického letkvaru, který se valil 
z  kotlíku a  jako duha měnil své 

barvy. Stačilo nadšení, fantazie 
a  bezprostřední smích, který do-
káží vykouzlit jen děti. Odměnou 
jim pak byly čarodějnické diplomy 
a  žánrové občerstvení společně 
s  přehlídkou všech těch krásných 
kostýmů. Děkujeme Vám mamin-
ky a tatínkové, byl to báječný den, 
který jsme si moc užili.
Druhý týden v květnu, v den, kdy 
nám přálo krásné slunečné počasí 
a nebe bez mráčku, nás navštívila 
paní Mgr. Formánková ze Zahrady 
Dobromysl ze Záměle. 
Realizace projektu se konala 
na  naší školkové zahradě. Smut-
nou a  nemocnou princeznu Jas-
něnku se snažil rozveselit pan 
král. Princezna ležela v komnatě se 
zataženými závěsy a  jedla samou 
nezdravou stravu. Pan král svolal 
všechny mudrce světa, ale nikdo 
si s princeznou nevěděl rady. Paní 
lektorka vyzvala děti, aby zkusily 
princeznu rozveselit pohybovou 
hrou: Umím běhat, umím stát, 
na hlavu si ruce dát, umím chodit 
pomaličku, umím si hrát na žabič-
ku, umím chodit jako rak a na kole 

šlapu jako drak. Společně s p. uči-
telkami jsme si protáhli tělíčka 
na čerstvém vzduchu a princezně 
se to moc líbilo. Pak přišly na řadu 
bylinky. Rozmanitost vůní a  chu-
tí naplnilo naše čichové buňky. 
Děti si mohly přivonět k celé řadě 
bylinek. K  heřmánku,  mátě pe-
prné, lipovému květu, černému 
bezu, meduňce a  mateřídoušce. 
A  k  čemu bylinky slouží? To byla 
otázka směřovaná dětem. No přeci 
k léčení nemocí. Přesně to princez-
na potřebovala a děti se rozhodly jí 
uvařit z čerstvých bylinek čaj. Cho-
dili jsme po zahradě a sbírali pam-
pelišky, sedmikrásky, jitrocel, ale 
také kopřivu… A aby toho nebylo 
málo, ještě jsme jí nakrájeli zeleni-
nu, kterou jsme také ochutnali.
Milí čtenáři, až budete číst tyto 
řádky, čeká na  Vás překvapení 
na  zahradě, kterou se chystá-
me zrealizovat. Tímto Vás zveme 
na  návštěvu naší zahrady, kde 
bude výstava obrázků našich dětí.

Mějte se hezky a těšíme se na Vás.
Kolektiv MŠ Vodníček



www.vamberk.cz

Vamberecký
zpravodajstrana 11

Měsíc květen, ten je prima,
to už vůbec není zima!
Všechny stromy rozkvetou,
včely na ně přilétnou.

Milí čtenáři  Zpravodaje, květnový pozdrav 
k Vám vysíláme z MŠ Sluníčko. 
Letos ta  básnička  není úplně pravdivá, počasí 
se podobá stále žertovnému  dubnu. Ale nám 
to nevadí, hlavně, že jsme zase všichni pospo-
lu  ve  školce a  zažíváme spoustu  zajímavých 
věcí. Ještě v  omezeném provozu  20. 4. 2021 
jsme se účastnili  projektového  dne „Kosmic-
ká show“. To  k  nám přijel jeden pán, v  herně 
u Šnečků nafoukl velký stan ve tvaru polokou-
le, my se uvnitř položili na záda a nad hlavou se 
nám promítla hvězdná obloha, planety, rakety, 
kosmonauti ... Potom jsme se ve třídě sami pro-
měnili  v  Zemi  a  Měsíc a  obíhali  jsme kolem 
Slunce – velkého míče. Moc nás to bavilo a už 
víme, že ve Vesmíru nejsme sami.
Na to navázal 26. 4. 2021 další projektový den 
Jak Pimpilimpi  a  Pimpilompo  zachránili  Zemi. 
Šlo  o  EKO  divadelní představení v  podání 
dvou  skvělých hereček. Mimozemšťané z  pla-
nety Pumpulumpu přiletěli na Zemi, která má 

problém s  odpadky. Utkali  se s  padouchem 
Špínachňapem, naučili  nás třídit odpadky 
do správných kontejnerů podle barev a vysvět-
lili nám, že ze starých věcí se často dají vyrobit 
nové, které nám znovu slouží. Takže pokud Vás 
děti  doma  někdy opraví, tak jim věřte, prav-
du říkají. A buďme jim příkladem, protože pla-
netu Zemi jsme nezdědili od svých předků, ale 
půjčili si ji od svých dětí.
Téma Čarodějnic si užila každá třída po svém. 
Smekám čarodějnický klobouk, neboť téměř 
všechny děti  i  paní učitelky se od  rána  pro-
háněly po  školce v  nádherných převlecích 
a vychutnávaly si tu jinou atmosféru. Na úvod 
proběhlo  představení formou  módní přehlíd-
ky, někdo měl jako ozdobu myš, jiný netopýra, 
pavouka nebo kočku. Tancovalo se s koštětem 
i  bez něj, plnily se prazvláštní úkoly. Ani  se 
nám nechtělo  před spaním tu  černotu  z  tvá-
řiček umývat. Letošní rok je atypický tím, že 
ani  na  Den matek jsme Vás nemohli  ve  škol-
ce přivítat, abychom Vám poděkovali  za  lás-
ku a péči, kterou svým ratolestem dáváte. S dět-
mi jsme  alespoň    vyrobili  malé dárečky, které 
Vám snad předaly i  s  básničkou  či písničkou 
a sladkou pusou. Povídali jsme si o tom, co ma-

minka nebo tatínek všechno umí a zvládá a čím 
bychom chtěli být, až budeme velcí. Hráli jsme 
si na zedníky, malíře, popeláře, učitele, kuchaře, 
cukráře, policisty, opraváře. Zkusili  jsme si  za-
tloukání hřebíků, šroubování, ostrým nožem 
jsme si  nakrájeli  ovoce na  ovocný salát, umí-
chali zdravou pomazánku z červené řepy, atd. 
Třída  Ptáčat měla  štěstí na  počasí 12.5.2021 
a  mohla  se aktivně zapojit do  projektové-
ho  dne pořádaného  Zahradou  Dobromysl ze 
Záměle. Tato akce nesla název „Bylinky s prin-
ceznou“. Šlo  o  uzdravení princezny pomocí 
pohybu a bylinkového čaje. Ten si děti pod do-
hledem zkušené lektorky sami namíchaly z lé-
čivých rostlin nasbíraných přímo  na  zahradě 
u MŠ Vodníček a z dalších předem usušených. 
Schválně, zkuste se dětí zeptat, kolik z  dese-
ti  jmenovaných, ovoněných, ochutnaných by-
linek si pamatují.
Další třídy o  nic nepřijdou, jen musí počkat 
na náhradní termín. Těšíme se na více sluníčka, 
abychom si užili nové zahradní prvky a pískovi-
ště u naší školky.

Všem Vám přejeme pohodové jarní dny.  
  Kolektiv MŠ Sluníčko
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MC VAMBERECKÝ DRÁČEK z.s.
MC Dráček je dočasně uzavřen. 
V  případě otevření se budou ko-
nat povolené akce a  to v  souladu 
s  vládním nařízením. Epidemiolo-
gická situace se zlepšuje. Pokud 
nám to bude umožněno, pokusí-
me se obnovit funkčnost Dráčku 
co nejdříve. 
Aktuální informace sledujte na FB, 
či webových stránkách.

Mateřské centrum pomáhá rodi-
čům aktivně prožít čas strávený 
společně s dětmi.
Srdečně zveme všechny rodiče, 
prarodiče či jiný doprovod, aby se 
svými dětmi přišli a  zúčastnili se 

jak našeho pravidelného progra-
mu, tak doprovodných akcí. 
 
KDE NÁS NAJDETE? 
Mateřské centrum Dráček sídlí 
v budově Krajkářské školy (Tyršova 
25) v přízemí. 

KAŽDOTÝDENNÍ AKCE:
HRÁTKY S PÍSNIČKOU 

Je Vaše dítko ve  věku, kdy ho již 
začínají zajímat pohybové aktivity 
spojené s říkankami a písničkami? 
Vezměte ho tedy mezi nás. Každé 
pondělí od 9:00 – 10:00 hod. v pro-
storách herničky (Tyršova 25). 
Vstupné 20 Kč. 

MASÁŽE MIMINEK 

Každé ÚTERÝ se můžete těšit na pra-
videlné masáže miminek. Vždy 
od  10:00 hod.. Prosím místo si re-
zervujte na tel. 602 338 516: Těšit se 
na Vás bude Pája. Vstupné 20 Kč.

HERNIČKA 

každou středu v DRÁČKU 
(Tyršova 25) 8:30 - 11:00 hod.
Zveme všechny místní i  přespolní 
děti s jejich doprovodem do hernič-
ky našeho mateřského centra. Vstup-
né 20 Kč. První návštěva je zdarma.

Pravidelné i  doprovodné akce se 
budou pořádat pouze jen v případě, 

když budeme schopné splnit všech-
ny podmínky vládních nařízení. 
Všechny informace budou vyvěše-
ny a potvrzeny na stránkách www.
mcdracek.webnode.cz   či na face-
booku (MC Dráček Vamberk). Dále 
se prezentujeme na  nástěnkách 
u školy, ve školkách a naproti dro-
gerii Teta. Zodpovězení dotazu je 
možné na  tel. čísle 605  765  686, 
nebo na  emailu mcdracekvam-
berk@gmail.com. 
Mateřské centrum Dráček si vyhra-
zuje právo upravit podle potřeby 
náplň akcí.                        

  MAMINKY 

MC VAMBERECKÝ DRÁČEK

Velice se těžce píše o  uplynulém 
školním roce, který byl pro všechny 
hodně atypický. 
Školní rok jsme zahájili s  velkým 
nadšením a  hodně svižně. Dne 3. 
září 2020 jsme se se žáky a  jejich 
rodiči vydali na koncert skvělé čes-
ké klarinetistky paní 
Ludmily Peterkové a ko-
morního souboru Baro-
cco sempre giovanne, 
který se konal na  No-
vém zámku V  Kostelci 
nad Orlicí.  Dne 19. září 
a 20. září 2020 se konalo 
v sále kulturního domu 
Rabštejn nádherné ba-
letní celovečerní před-
stavení „Giselle“. Vystou-
pili členové tanečního 
souboru VoTo a  žákyně 
tanečního oboru naší 
školy. Vynikající nastu-
dování zajistila paní uči-
telka L. Neubauerová. 
Dne 22. září 2020 na-
vštívili žáci výtvarného 
oboru se svými učiteli 
velmi zajímavé Ruční 
Losinské papírny a Stát-
ní zámek Velké Losiny. 
Zájezd byl uskutečněn 
za  podpory města Kostelec nad 
Orlicí a velice se vydařil. Dne 24. září 
2020 se u nás uskutečnilo jedinečné 
setkání s  vynikajícím mladým kla-
víristou Matyášem Novákem, které 
bylo určeno našim klavíristům, dále 
milovníkům klavírní hry z řad široké 
veřejnosti. Po koncertu Matyáše No-
váka následovala příjemná a  velmi 
inspirativní beseda s mladým uměl-
cem. Dne 2. října 2020 se v sále naší 
školy konal „Projektový den“ v rám-

ci projektu šablony II (podporované 
EU) s hudební lektorkou paní Janou 
Labašovou. Tento Projektový den 
byl určen pro starší žáky hudební 
nauky a  pěveckého sboru. Děti se 
seznámily s hrou na boomwhackers 
a s různými hudebními hrami. 

V první polovině loňského roku 2020 
vypsala fi rma Škoda Auto grantový 
program, na  který naše škola rea-
govala podáním žádosti na projekt 
Interaktivní displej Schoolboard 
Paganini. Měli jsme velkou radost, 
když nám bylo oznámeno, že fi rma 
Škoda Auto a. s tento projekt vybra-
la a  podpořila ho fi nančně v  rámci 
svého grantového programu „Škoda 
dětem“. Na této tabuli s technologií, 
kterou známe z  dotykových telefo-

nů, si žáci obohatí výuku hudební 
teorie za  využití nejrůznějších hu-
debních programů. Mohou tak pro-
cvičovat hudební analýzu a intona-
ci, sledovat poslechy videí, využívat 
připojené mikrofony a klaviaturu při 
práci se softwarem nahrávacího stu-

dia aj. Na tabuli muže pracovat sou-
časně až 10 žáků a  díky bohatému 
vybavení je využívána i při distanční 
výuce paní učitelky D. Potštejnské. 
Žáci mohou díky multiboardu obje-
vovat poznatky v umění zajímavou 
a moderní formou.
Po určité době došlo bohužel k ome-
zení účasti žáků ve škole a přechodu 
na  distanční výuku. Škola dokázala 
pro žáky zajistit jednotné prostředí 
pro komunikaci – Teams. Distanční 

výuku jsme vedli v  plném rozsahu 
vyučovaných hodin. Škola musela 
ze svých prostředků zainvestovat 
do  dalšího nutného vybavení v  ICT 
technice. Distanční výuka mnohé 
vzala, ale dokázala nás všechny 
obohatit o  nové možnosti výuky 

a určitě si vážíme krásné 
spolupráce s rodiči. Žáci 
i za těchto neobvyklých 
podmínek udělali vel-
ký kus práce. Výsledky 
jejich práce je možné 
vidět na  webových 
stránkách školy, kde 
paní ředitelka Jana Pol-
nická pravidelně umís-
ťuje videokoncerty žáků 
hudebního oboru, které 
vytváří. Rovněž jsou 
ve fotogalerii webových 
stránek ke  zhlédnutí 
zajímavé práce žáků vý-
tvarného oboru. 
Nyní je již naším nej-
větším přáním, aby se 
všichni žáci co nejdříve 
vrátili do  normálního 
režimu a  my se s  nimi 
mohli osobně setká-
vat při výuce. Těšíme 
se na  možné konání 

koncertů, tanečních představení 
či konání výstav našich výtvarníků. 
Velice nám to všem chybí. 
Velice děkujeme rodičům za  úžas-
nou trpělivost při neustálých změ-
nách, které tato doba covidová 
přináší, za jejich úžasnou spolupráci 
při výuce a i za to, že nám zůstávají 
věrni. Doufáme, že se snad již „blýs-
ká na lepší časy“. Přejeme Vám krás-
né a pokojné léto.

Vedení ZUŠ

Základní umělecká škola  F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí, pobočka Vamberk

Autorka: Karolína Limmlová

Krátké ohlédnutí za školním rokem 2020/2021
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Základní škola Vamberk

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
Komenského 95, 517 54 Vamberk
tel. č. 494 541 324
e-mail: skola@zsvamberk.cz
       

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 
PRO ŠK. ROK 2021/2022
V  dubnu proběhl na  naší škole zápis do  1. ročníku. 
Díky covidové situaci proběhl pouze online způso-
bem – podáním elektronické přihlášky.

Celkem bylo podáno a tedy do 1. ročníku přijato 28 
budoucích prvňáčků, kteří budou rozděleni do 2 tříd. 
Dalším 12 žákům byl udělen odklad povinné školní 
docházky.

Pokud situace dovolí, budeme plánovat pro předško-
láky a jejich rodiče i nějaké osobní setkání, prohlídku 
školy apod. Více informací na www.zsvamberk.cz.

Vedení školy

22. duben je den, který je každo-
ročně po  celém světě věnovaný 
planetě Zemi. Cílem této akce je 
ukázat všem lidem cestu k  příro-
dě, propagovat pozitivní přístup 
k  životnímu prostředí a  seznámit 
veřejnost s  problematikou nega-
tivních vlivů člověka na  krajinu 
a přírodu. Tento den si připomínají 
i žáci naší školy tím, že se pravidel-
ně účastní exkurzí a poznávají pří-
rodu v okolí Vamberka. Letos však 
Den Země kvůli současné situaci 
proběhl oproti předchozím letem 
odlišně.
Žáci měli na  výběr ze tří variant. 
Mohli se zúčastnit soutěže vyhlá-
šené Českou televizí – dubnový 
boj princezny Prgy, kde bylo úko-
lem nakreslit stromového skřítka 
a zasadit strom, keř nebo rostlinu. 
Další variantou bylo vytvořit rekla-
mu, jak šetřit vodou. A  třetí mož-
nost byla zapojit se do již tradiční 
akce UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME 
VAMBERK, která probíhá pod zá-
štitou Městské knihovny Vamberk 
po celé jaro.
Dni Země jsme se také věnovali 
v rámci některých vyučovacích ho-
din. Například žáci prvních tříd vy-
pracovávali úkoly a  pracovní listy 
s tematikou ochrany přírody a tře-

ťáci kreslili stromové skřítky. Na 2. 
stupni žáci v  rámci dlouhodobé-
ho projektu Recyklohraní tvořili 
ve skupinách reklamu na ochranu 
vody. Přestože děti musely spo-
lupracovat na  dálku při distanční 
výuce, některé plakáty se opravdu 
povedly.
Věříme, že si všichni budeme i na-
dále všímat našeho okolí, nezůsta-
neme vůči němu lhostejní a bude-
me pečovat o přírodu.
Za ZŠ Vamberk 

Eva Katzerová, Jana Teplá 

a Jitka Rykalová

V souvislosti se stavbou obchvatu 
I/11 probíhá v  Doudlebách nad 
Orlicí záchranný archeologický 
výzkum v  trase nové silnice. Dne 
8. 6. 2021 od 16 hodin Vás srdečně 
zveme na  Den otevřených dveří. 
Nahlédněte s  námi do  nejstarších 
dějin osídlení, ukrytých v  zemi. 
Sraz u obecní vývěsky v ulici U Ba-
žantnice (na staveniště musíme jít 
hromadně). Vzhledem k současné 

epidemiologické situaci je nutné 
mít respirátor, vzhledem k  počasí 
pevnou obuv, kterou nebudete li-
tovat. Přijďte, těšíme se na Vás.
Výzkum bude dále probíhat i v let-
ních měsících, pokud Vám termín 
nevyhovuje, jistě bude ještě více 
možností k návštěvě.

Centrum archeologie FF UHK 

a Muzeum a galerie Orlických 

hor v Rychnově nad Kněžnou

Pozvánka na prohlídku archeologického 
výzkumu v Doudlebách nad Orlicí

Den Země v naší škole
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Tyršova 18, telefon: 494 541 484
e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz, www.vamberk.cz

Výročí osobností

Před 460 lety
Purkrabí hradeckého kraje Bernart Žehušický z Nestajova koupil 18. 
června 1561 panství Nový Vamberk, které sestávalo z tvrze, vsí Peklo 
a Roveň, mlýna, pily, valchy, olejny. Po dvou letech zemřel bezdětný 
a Nový Vamberk zdědil jeho synovec Jan.

Před 155 lety
Ke konci června 1866 Vamberkem a Peklem procházelo vojsko, které 
3. července svedlo bitvu s Prusy u Hradce Králové.

Před 140 lety
Po roční výstavbě byla 12. června 1881 slavnostně otevřena nová bu-
dova radnice. Plán architekta Gottloba Albera realizoval podnikatel 
Bossner z Prahy.

Před 130 lety
Ve  dnech 27. až 30. června 1891 se Praze uskutečnil II. Všesokolský 
slet, na němž poprvé vystoupili vamberečtí Sokolové.

Před 105 lety
V červnu 1916 propukla na obecné škole epidemie spalniček. One-
mocnělo 140 dětí (třetina žactva).
V témže měsíci byla na novém hřbitově postavena nová márnice a pi-
tevna.

Před 100 lety
V červnu 1921 byla založena místní organizace Komunistické strany 
Československa. Prvním předsedou se stal krejčí Karel Vyskočil.

Před 90 lety
V Pekle se 28. června 1931 uskutečnilo okrskové cvičení za účasti 135 
hasičů ze 12 sborů.

Před 85 lety
Za slunečného počasí se 14. června 1936 uskutečnil Orelský den. Cvi-
čilo se na Držmíškově louce.

Před 80 lety
Ve  dnech 12. až 22. června 1941 se v  sokolovně uskutečnila První 
souborná propagační výstava měst a  obcí českého severovýchodu, 
kterou shlédlo 1100 návštěvníků.

Před 75 lety
Do  zrekonstruovaného Místního národního výboru podle výsledků 
parlamentních voleb zasedlo 30. června 1946 14 komunistů, 7 národ-
ních socialistů, 6 lidovců a 3 sociální demokraté. Ve funkci předsedy 
byl potvrzen komunista Antonín Knap. V Merklovicích získali 8 man-
dátů komunisté, 4 lidovci, 2 sociální demokraté a 1 národní socialisté. 
Předsedou se stal listonoš Josef Kotyza.

Před 70 lety
Několika pekelským sedlákům byly 13. června 1951 bez náhrady za-
baveny stroje a  odvezeny do  Strojní traktorové stanice v  Rychnově 
nad Kněžnou.
Dne 21. června 1951 byla v železárnách zahájena výroba lan. Stroje 
byly převezeny ze zrušených lanáren v  Žatci a  Slaném. Nové stroje 
byly dovezeny z Británie a SRN.

Před 65 lety
Pekelská obec zakoupila v červnu 1956 nákladní automobil Ford Im-
bert pro potřeby požárníků.

Před 60 lety
V červnu 1961 začaly práce na založení pekelského rybníka.

Před 45 lety
V červnu 1976 bylo po 101 letech ukončeno vyučování v merklovické 
škole.

Před 40 lety
Ve dnech 5. a 6. června 1981 se uskutečnily volby do všech stupňů 
národních výborů. Pro kandidáty Národní fronty se jako tradičně vy-
slovilo přes 99 % voličů.

Před 30 lety
Dne 25. června 1991 došlo přejmenování tří ulic. Bývalá ulice 7. listo-
padu se vrátila k původnímu názvu Pekelská, Třída Rudé armády se 
opět stala Žambereckou a Gottwaldova byla nazvána Vilímkovou.

Stalo se aneb bejvávalo

Aktuální informace o konání 
kulturních akcích sledujte 

na stránkách www.vamberk.cz, 
informačních plochách, případně se 

informujte na tel. 494 541 484.

PŘIJÍMÁME DÍVKY A CHLAPCE 
DO KURZU TANCE 

A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2021
Zahájení: podzim 2021

Účastníci se mohou hlásit na tel. 494 541 484 
nebo elektronicky na e-mail: mestsky.klub@vamberk.cz.  

NUTNÉ NAHLÁSIT:
Jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail!

 13.06.1941 zemřel Karel Klapka, hudebník. Studoval na varhanic-

ké škole v Praze u Antonína Dvořáka. V roce 1901 přišel do Vamberka, 
kde se hned zapojil do hudebního života. Byl prvním dirigentem zdejší 
fi lharmonie. Po čtyři desetiletí byl ředitelem kůru u svatého Prokopa. Spo-
lupracoval s ochotníky a loutkáři. 80. výročí úmrtí (* 14.01.1875 Beroun)
 14.06.1901 se ve Vamberku narodil Bohumil Pavel, učitel a kul-

turní pracovník. Učil na  školách ve Vamberku i  okolí. Hrál na  housle. 
V roce 1929 stál u zrodu loutkářského kroužku. Maloval obrazy, věnoval 
se turistice, etnografi i a fotografování. Jeho zásluhou bylo ve městě ob-
noveno muzeum, v  jehož čele stál v  letech 1958-1968. Psal historické 
povídky. 120. výročí narození († 19.04.1976 Rychnov nad Kněžnou)
 16.06.2001 zemřel Ing.  Jaromír Provazník, vedoucí pracovník. 
V letech 1989-1992 byl ředitelem železáren. Následně zprivatizoval část 
podniku a vytvořil fi rmu Lana Vamberk. 20. výročí úmrtí
 28.06.1901 se v  Brně narodil Ing.  Antonín Kleander, technik. 

Do Vamberka přišel po druhé světové válce. V tehdejší Báňské a hutní or-
ganizoval výrobu a pracoval ve vývoji. Spolupracoval s našimi i zahranič-
ními odborníky, přednášel a publikoval. 120. výročí narození († 20.02.1992 
Vamberk)

13. června v  17:30 a  ve  20:00 

hodin 

PARTIČKA NA VZDUCHU
Místo konání: BEDNÁŘOVY SADY
Vysoká škola improvizace poprvé 
ve Vamberku.   
Hrají: Michal Suchánek, Igor 
Chmela, Richard Genzer, Michal 
Novotný, Dalibor Gondík nebo 
Dano Dangl, Marián Čurko.

Prodej vstupenek v kanceláři MKS 
Vamberk, tel. 494  541  484. V  den 
konání 13. 6. prodej vstupenek 
na místě. 
Vstupné 480 Kč. 
Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti. Místo v hledišti taktéž. 
Akce se koná za každého počasí.  

Divadelní představení

PÁNSKÁ ŠATNA STUDIO YPSI-

LON PRAHA a 

CARMEN Y CARMEN

se přesouvají na podzim 2021.
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Akce Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou       ČERVEN 2021

Správní budova Muzea a galerie 
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna)
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@moh.cz, www.moh.cz
 Celoroční provoz
Plachetkův památník
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástup-
ce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. 
Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodá-
ka z Bedřichovky v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka Čes-
koslovenské ornitologické společnosti a mnoha dalších ornitologických 
spolků a organizací.
 Celoroční provoz
Rychnovsko na historických fotografi ích
Obnovená expozice historických fotografi í se zaměřila na města v rych-
novském okrese. Celkem je zde zastoupeno všech devět měst - Borohrá-
dek, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Opočno, Solnice, Týniště nad Orlicí, 
Vamberk, Rokytnice v Orlických horách a Rychnov nad Kněžnou. Historii 
regionu Rychnovska zde připomíná několik desítek fotografi í, a to nej-
starší pocházejí z 19. století až nejnovější z 60. let 20. století. Opomenuta 
nebyla ani současnost, proto na výstavě nechybí řada zajímavých míst, 
která byla vyfotografována pro srovnání i v roce 2019. 
 18. červen 2021, od 15 hodin
Letní botanická vycházka s Mgr. Janem Doležalem
Letní botanická vycházka ve spolupráci s Městskou knihovnou v Týništi 
nad Orlicí s botanikem Janem Doležalem. Místo setkání a trasa exkurze 
bude včas ohlášena na webových stránkách muzea.

Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz, www.moh.cz
 3. května – 31. říjen 2021
Výstava na téma „Ruce vzhůru! - Stopa. 
Staň se detektivem a  vyřeš zločin! Zbraně východočeských puškařů. 
Četnická stanice za  první republiky“. Výstava zahrnuje dvě zapůjčené 
výstavy a nově vytvořenou expozici k četnické stanici, která představuje 
fungování četnictva v našem regionu, jeho poslání, vybavení a výstroj 
a  seznamuje návštěvníky s  konkrétními případy, které četnictvo řešilo 
na základě dobových kronik a novinových zpráv.
 15. května – 31. říjen 2021
Expozice na téma „Krajina lidí. Krajina lidského těla. Expozice výtvarníků 
Orlických hor a Podorlicka“
Sezónní dlouhodobá expozice představuje významná díla sbírky Orlické 
galerie, ale i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých te-
matických a historických souvislostech. Prostřednictvím uměleckých děl 
ve výstavě je možné objevovat bohatou a velmi rozmanitou výtvarnou 
tvorbu v širším regionu Orlických hor a Podorlicka. Expozice je oboha-
cena o  zápůjčky ze soukromých sbírek, ale i  veřejných sbírkotvorných 
institucí: Galerie Města Trutnova, Galerie Středočeského kraje a Galerie 
výtvarného umění v Náchodě.
 15. května – 20. června 2021
Výstava na téma „Jaroslav Uiberlay (1921-1991) / Poezie stromů“
V roce 2021 uplyne 100 let od narození jičínského malíře a grafi ka Jaro-
slava Uiberlaye.  V  jeho tvorbě je zastoupena především krajinomalba 
a zátiší. Krajinné motivy jsou z jeho oblíbených míst Průhonic, Želejova 
na Jičínsku, vystavěných na kontrastech světla a hmoty. Kromě malby se 
věnoval kresbě a grafi ce, především ex-libris. Výstav je pořádána ve spo-
lupráci s rodinou, Regionálním muzeem a galerií v Jičíně - muzeem hry 
a Galerii výtvarného umění v Náchodě.
 15. května – 20. června 2021
Výstava na téma „Orlické hory Věry Jičínské“
Věra Jičínská pozoruhodná umělkyně evropského významu poprvé trá-
vila léto v Dobrušce v roce 1931, kde s manželem Prokopem Laichterem 
vlastnili dům. Dvouměsíční letní pobyty se pravidelně opakovaly každý 

rok. V roce 1946 zakoupili manželé Laichterovi chalupu v Říčkách, kde 
Věra Jičínská-Laichterová trávila mnoho chvil s rodinou a pilné výtvar-
né práci. V jejich pracích, především v pastelech a kresbách, se objevuje 
vřelý vztah malířky k tomuto kraji. Výstava je připravena ve spolupráci 
s regionálním muzeem Dobruška a s Nadací Věry Jičínské.
 15. května – 20. června 2021
Výstava na téma „Martin Zemanský / Hlavy, masky a masopusty“
Hradecký výtvarník, grafi k a webdesigner Martin Zemanský představuje 
výběr pláten ze své tvorby, který refl ektuje trvalou i chvilkovou transfor-
maci lidské identity. Malby jsou inspirovány rituály, symboly a maskami 
napříč kulturami. Pod vlivem historických změn, chudobou, duchovní 
transformací, spíše komerčním směrem, proměňujeme i vlastní tradici.
 15. května – 20. června 2021
Výstava na téma „Gočár 2020 / Digital –  1. 2. Grafi cká tvorba – multimédia“
V roce 2020 jsme si připomněli 140. výročí narození Josefa Goč ára, kte-
rý zanechal významnou stopu nejen v  Hradci Králové. Studenti první-
ho a druhého ročníku oboru Grafi cká tvorba – multimédia Katedry vý-
tvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 
Králové se pokusili na fenomén Gočár nahlédnout neotřele, inovativně, 
překvapivě. Práce vznikly pod vedením MgA. Petra Hůzy.
 15. května – 31. říjen 2021
Výstava na téma „Václava Henclová: Pokoje“
Prostřednictvím reminiscencí Václavy Henclové a reprodukcí světozná-
mých uměleckých děl mohou se děti se svými pra/rodiči seznámit s jed-
notlivými tématy, technikami a  žánry v  dějinách starého i  moderního 
umění i osudy jednotlivých tvůrců.
 12. červen 2021, od 10 do 16 hodin
Tvůrčí dílna na téma „Na stopě“
Aby mohl být lupič či zloděj odhalen, je nutného ho vystopovat a právě 
na stopy se během dílny zaměříme. Vyzkoušet si tak budete moci odlití 
zvířecí stopy pomocí sádry, ale i  si vybranou vyrobit pomocí techniky 
linorytu. Dílna je vhodná pro děti od 6 let a jejich rodiče.

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz
www.moh.cz
 3. května – 31. srpna 2021
Výstava na téma „Orlické hory na fotografi ích Jiřího Šulce“
Výstavní sezónu roku 2021 zahájí v Muzeu krajky ve Vamberku výstava 
fotografi í dokumentujících zdejší kraj od známého fotografa, muzejníka 
a vamberáka Jiřího Šulce. Ten, ač se narodil v Rychnově nad Kněžnou, 
žije od 70. let minulého století se svojí rodinou ve Vamberku, a s  tím-
to městem srostl. Výstava návštěvníkovi představuje fotografi e řazené 
podle čtyř ročních období a  vedle vlastního tématu přírody nabídne 
též pohled na lidovou architekturu. Tematicky je doplněna o exponáty 
Muzea a galerie Orlických hor, kde Jiří Šulc rovněž několik let pracoval. 
Nechybí ani sbírka osobních fotoaparátů, na kterých řada fotografi í z vý-
stavy vznikla.

Dům č. p. 55, Opočno
Kodymova 55, 517 73 Opočno
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz
www.moh.cz
 Od července 2018
Expozice na téma „Opočno v proudu času (1068 – 2018)“
Město Opočno patřilo v minulosti k nejvýznamnějším sídlům v Čechách, 
což potvrzuje i  záznam v  Kosmově kronice. V  roce 2018 uplynulo 950 
let od této staré písemné zmínky a Opočno tak oslavilo významné kula-
té jubileum. U této příležitosti byla v prostorách nejstaršího městského 
domu č. 55 v Opočně otevřena expozice věnovaná historii města.

Pozor! Data otevření výstav a konání akcí se mohou měnit dle platných 
protivirových opatření. Sledujte prosím aktualizace a  bližší informace 
na  našich webových stránkách WWW.MOH.CZ a  na  facebooku muzea 
a jeho poboček.
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Městská knihovna
Voříškova 84, Telefon: 494 541 437, e-mail: knihovna@vamberk.cz
www.knihovna-vamberk.cz

„Matka Příroda je nesmírně moudrá. 
Nechá nám dvanáct let na  to, aby-
chom si zamilovali své děti dřív,
 než s nimi začne cloumat puberta.“

Calvin Wiliam

KNIHOVNICKÉ  
ČERVNOVÉ 
INFORMATORIUM
Vážení a milí čtenáři, návštěvníci,
věnujte prosím pozornost dalším 
upřesňujícím informacím k  provo-
zu městské knihovny. Od  pondělí 
24. května knihovna poskytuje své 
služby za  dodržení následujících 
podmínek:
-  Vstup do  knihovny je povolen 

pouze s respirátorem.
- Počet návštěvníků knihovny a jed-

notlivých oddělení je omezen, řiď-
te se prosím pokyny personálu.

-  Před vstupem do knihovny je tře-
ba provést dezinfekci rukou.

-  Dodržujte dvoumetrové rozestupy.
-  Po celou dobu pobytu v knihovně 

platí povinnost zakrytí dýchacích 
cest respirátorem.

-  Setrvávání v prostorách knihovny 
není dosud možné.

-  Provoz studovny a čítárny je ome-
zen na  výpůjční a  reprografi cké 
služby. 

- VEŘEJNÝ INTERNET JE MIMO PROVOZ.
- Poplatek za  rezervaci knížek (dle 

platného ceníku 5,- Kč/1 kniha) 
bude opět zaveden od 1. 7. 2021, 
platí v komunikaci verbální i elek-
tronické.

- Vzhledem k obnovení provozu již 
neprovádíme objednávky knížek 
přes email.

- Vzhledem k  nouzovému provozu 
knihovny byly všechny předešlé 
výpůjčky prodlouženy do  15. 4.
Upozorňujeme, že od  této doby 
klientům již naskakují pokuty 
z prodlení dle platného ceníku.

- O  prodloužení výpůjček je potře-
ba požádat nebo si je prodloužit 
sami přes vaše čtenářské konto.

 Máte-li se čtenářským kontem 
potíže (přihlášení aj.), kontaktujte 
nás: knihovna.studovna

 @vamberk.cz

AKTUÁLNÍ PROVOZ:

Dětské oddělení: 

pondělí 13:00 – 17:00, 
čtvrtek: 8:00 -11:00, 13:00 – 17:00
Dospělé oddělení a studovna: 

pondělí a čtvrtek 
8:00 -11:00, 13:00 – 17:00

Milé děti i rodiče,
milé babičky a dědečkové,
milí čtenáři i nečtenáři,
dlouho předlouho jsme se všichni těšili na návrat k oby-
čejnému životu. Ještě to sice není ono „pravé ořecho-
vé“, ale určitě se nám všem už lépe dýchá  -  v  pravém 
i v přeneseném slova smyslu...
Přemýšlely jsme s kolegyněmi, jak vám k téhle rados-
ti přidat ještě pomyslnou třešinku na dortu, která ho 
dělá ještě pěknějším, ještě sladším, ještě lákavějším... 
zkrátka k nakousnutí.
Věříme, že jsme na to přišly.
A protože knihovnický altánek i zahrádka jsou v plné 
parádě připraveny, OTEVÍRÁME PRO VÁS.
Zavřete oči – a představte si:

Malebný, ač nevelký, prostor s  posezením, s  překrás-
ným výhledem, s venkovní kuchyňkou, s koutkem pro 
děti, se vstupem do  všech oddělení knihovny, s mož-
ností jen tak pobýt, popovídat si s přáteli, prohlédnout 
si výstavu nebo si v klidu přečíst noviny či časopis...To 
vše na židlích nebo lavičkách vystlaných měkkými pol-
štářky – možná i na hebounké dece v trávě...
TAK  - A TEĎ OČI OTEVŘTE – A UVIDÍTE SAMI.
Chce to jen jediné – neváhat a přijít...
KNIHOVNICKÝ ALTÁNEK SE ZAHRADOU je pro ve-

řejnost otevřen (prozatím)

každé pondělí a čtvrtek během výpůjčních hodin:

8:00 – 11:00 13:00 – 17:00

OD 3. ČERVNA.

NA VIDĚNOU...

MALÁ VELKÁ RADOST PRO VŠECHNY
KNIHOVNICKÝ ALTÁN SE ZAHRÁDKOU JE TU PRO VÁS...
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Nabídka nových knih 
– červen 2021
BELETRIE
 HARASIMOVÁ, Markéta: 

     Smrtelný hřích

Příběh zneužívání v rodině.
 MLYNÁŘOVÁ, Marcela: 

     Bez bontonu, bez konvencí

Pozoruhodné příhody podané ne-
napodobitelným stylem autorky. 
 ROKOSOVÁ, Sandra: 

     Přišel jsi, když venku pršelo

Kniha popisuje životní období 
mladé ženy, která se vdala z lásky. 
Bohužel se mění v hořkost. 
 ŠÁRKOVÁ, Danka: 

     Můj přítel deníček

Odpočinková kniha s  nadhledem 
do  života číšníků, kuchařů, údrž-
bářů apod. 
 WHITTON, Hana: 

     Poslední Lucemburk

Historický román o Ladislavu řeče-
nému Pohrobek. 

NAUČNÁ LITERATURA
 FRANC, Martin: Retrojídlo

Při otevření knihy si čtenář připo-
mene mléčné bary, šunku v  aspi-
ku, ruské vejce, zkrátka gastrovýlet 
do minulosti.
 JANDEČKOVÁ, Václava: 

     Svědectví o smrti 

     Jana Masaryka

Autorka slibuje nová odhalení, 
která odkrývají pochybná „fakta“.
 JUŘÍK, Pavel: Czerninové

Tento šlechtický rod patří k českým 
rodům, které už od 12. století ovliv-
ňovali historii Království českého. 
 RENDL, Jan: 

     10 000 kilometrů pěšky 

     Jižní Amerikou

Autor šel z Kolumbie do Ekvádoru, 
přes Peru až do Bolívie.
 ZINDELOVÁ, Michaela: 

     Dagmar Pecková

Podtitul knihy je Šaty, noty, boty. Čes-
ká operní pěvkyně se jeví jako ener-
gický extrovert, ale je to tak opravdu?

VETERINÁRNÍ ORDINACE 
ve Vamberku oznamuje:

10. - 18. července 2021 

zavřeno 
z důvodu 
dovolené

Přejeme hezké léto 
bez nemocí vám 
i vašim domácím 

mazlíčkům.
www.veterinavamberk.cz
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Prodej ze dvora 

kravské 
mléko 
Farma Tichý a spol. a.s., Záměl 
Prodejní doba: každý den 
ráno od 8:00-8:30 h., večer od 18:00-18:30 h. 
Prodejní cena: 14,- Kč/l 
Prodejní místo: kravín Záměl 

Mléko je denně čerstvé, nezávadné, chlazené, 
tuk min. 3,7%, pouze do vlastních nádob!!! 
  
Kontakt: 
kravín Záměl 
tel.: 494 546 215 
mobil: 603 112 690 

Těšíme se na Vás, 
přijďte ochutnat. 

pro náš výrobní závod ve Vamberku 
hledáme

TECHNOLOG SVÁŘENÍ/
KONSTRUKTÉR

VÝROBNÍ KONTROLER/KA
NÁKUPČÍ

ELEKTROMECHANIK
MANIPULANT

SKLADNÍK
SEŘIZOVAČ VÝROBNÍ LINKY 

DĚLNÍKY/DĚLNICE 
DO VÝROBY 

OBSLUHA KALÍCÍCH PECÍ/
LAKOVACÍ LINKY/BALENÍ

Nabízíme: 
 zajímavou práci ve stabilní společnosti

 nadstandardní ohodnocení 
(bonusy, výročí, odměny ze zisku společnosti) 

 5 týdnů dovolené  3 dny sick days 
 příspěvek penzijního připojištění od 760Kč/měsíčně
 pojištění odpovědnosti  stravenky 120Kč/den 

 fl exipassy  fi remní telefonní tarify 
 odměnu 2500 Kč za 100% přítomnost na pracovišti 

 vzdělávací kurzy  školení

Své žádosti spolu s životopisem zasílejte 
na personální oddělení společnosti: 
job@pewag.cz,  pewag s.r.o.,

Smetanovo nábřeží 934, Vamberk

KOUPÍM VŠE 
co ukrývá váš dům, 

půda, garáž, i celou pozůstalost, nábytek, 
hodiny, sklo, porcelán, obraz, hračky, 

pohledy, stará rádia, elektronky, 
jine součástky, atd.

Tomáš Kašpar, tel. 725 679 532

KOUPÍM 
STARÉ POHLEDNICE 

do r. 1945 
i další sběratelské věci. 

Tel. 608 420 808
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Společenská kronika

V červnu 2021 oslaví:

85 let Růžena Machová
85 let Jiří Hlávka
80 let Alena Klugerová
80 let Josef Vrkoslav
80 let Erika Macháčková 
75 let Jana Samková
75 let Josef Pavlišta

75 let Ludmila Kučerová
75 let Anna Nechutová
75 let Vladislav Kotyza
 
Město Vamberk do  odvolání ruší 
osobní gratulace jubilantům člen-
kami Sboru pro občanské záleži-
tosti. Děkujeme za pochopení.

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA

Dne 30. dubna 2021 uplynulo dlouhých 7 let, co nás 
navždy opustil pan Ing. JOSEF KRSEK.

Stále s láskou vzpomínáme na Jožina 

Manželka Vlasta a děti 

Ingrid, Zuzana a Josef s rodinami.

Dne 4. července 2021 uplyne 10 let, co nás navždy 
opustil pan JIŘÍ KOŘÍZEK. 

Vzpomíná manželka, dcery s rodinami 

a pravnoučata. 

Dne 13. června 2021 tomu bude 15 let, co nás navždy 
opustil náš drahý manžel, tatínek a  dědeček pan 

VLADIMÍR FALTA z Pekla nad Zdobnicí.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi

Stále s láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami

Čas rány nikdy nezahojí, jen zmírní bolest. 
Prosíme, abyste s  námi vzpomněli všichni, kdo jste 
znali a měli rádi pana ADOLFA KUBÍČKA dne 11. červ-
na 25. výročí jeho úmrtí.

Stále vzpomínají manželka a děti.

Dne 1. června je tomu již 14 dlouhých let, kdy nás 
opustila paní JARUŠKA KUBOVÁ.

Stále vzpomínají manžel, děti, 

vnoučata a sestra.

UPOZORŇUJEME RODIČE DĚTÍ 
narozených v období 
od 01.09.2020 do 31.07.2021, 
že město Vamberk připravuje 
na měsíc září slavnostní 
uvítání nových občánků.
Máte-li zájem, aby Vaše dcera, nebo syn byli slavnostně uvítáni 
do  života, zašlete vyplněný přiložený formulář na  Městský úřad 
ve Vamberku, odd. matriky, nejpozději do 10.09.2021. 

Městský úřad Vamberk, správní odbor, matrika, Husovo náměstí 1, 
Vamberk, tel. 494548124, prokesova@vamberk.cz
a
redakční rada Vambereckého zpravodaje

Souhlas se shromažďováním 
a zpracováním osobních údajů

Jména a příjmení rodičů:

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

Bydliště: 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Souhlasíme se zveřejněním narození našeho

 syna ........................................................................................................................, 

datum nar. .................................................

 dcery ......................................................................................................................, 

datum nar. .................................................

Tento souhlas dáváme za  účelem vedení narození našeho dítěte 
v seznamu nově narozených dětí města Vamberk a následného po-
zvání ke slavnostnímu uvítání dětí.

Ve Vamberku dne .............................................                       

Podpisy rodičů: .....................................................................................................

.....................................................................................................
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Grassroots trenéři mládeže 
ve  zkratce GTM pomáhají fotba-
lovým klubům. Jsou k  dispozici 
pro konzultace, rady a  trenér-
skou metodiku především malým 
a středně velkým klubům. Celkový 
počet GTM OFS je 80 v ČR. Tito tre-
néři jsou zodpovědní především 
za  mládežnický a  neprofesionální 
fotbal a  jsou klubům a  trenérům 
k dispozici s řešením jejich aktuál-
ních problémů. 
Společně s kluby GTM hledají ces-
ty, jak zvýšit a  následně udržet 
členskou základnu, důležitou sou-
částí jejich práce je i  vzdělávání 
a inspirace trenérů, učitelů tělesné 
výchovy, ale i  rodičů. Výrazně tak 
doplňují a  podporují činnost již 
dlouhá léta fungujících 14 kraj-
ských Grassroots trenérů mládeže 
(GTM KFS) FAČR.
GTM má za úkol spolupracovat se 
základními a  mateřskými škola-
mi, ve kterých má za úkol rozvíjet 
u  dětí základní motorické schop-
nosti, chuť sportovat a vést aktivní 
život.
Mezi okresní GTM se zařadil i  šéf-
trenér fotbalové mládeže TJ Baník 
Vamberk, z.s. Marcel Olšavský. Je 
to významný úspěch a uznání jeho 
práce. Je to důkaz toho, že pan 
trenér velmi dobře zná metodiku 
fotbalové asociace a  je schopen 
ji úspěšně přednášet a  prakticky 
předvádět. Je to ocenění Marcela 

Olšavského v  pozici trenéra a  vý-
znamná vizitka jeho kvalit. Díky 
této pozici se z  něho stává profe-
sionální trenér mládeže, a  to pro 
celé Rychnovsko.
Krom GTM byl Marcel Olšavský 
jmenován do  pozice předsedy 
komise mládeže okresního fotba-
lového svazu. V  této pozici spolu-
pracuje se sportovně technickou 
komisí a  trenérsko-metodickou 
komisí a zodpovídá za přípravu, or-
ganizaci a řízení okresních soutěží, 
pohárů, turnajů a  letních kempů 
pro mládež a  jejich organizaci. 
Dohlíží na  vzdělávání trenérů na-
šeho okresu. Jmenuje tým trenérů, 
kteří vedou talentovanou mládež 
v  okresních výběrech a  reprezen-
tují okres na turnajích. V komisi se 
stejnou náplní ale na krajské úrov-
ni nově působí v  pozici člena ko-
mise mládeže Královéhradeckého 
krajského fotbalového svazu.
Pro fotbalový oddíl TJ Baník Vam-
berk to je velká čest, že náš šéf-
trenér a  tvůrce konceptu rozvoje 
naší mládeže byl vybrán do těchto 
pozic. Přejeme Marcelovi mnoho 
zdaru a děkujeme mu za jeho prá-
ci pro náš oddíl a těšíme se z jeho 
znalostí a  zkušeností, které bude 
nadále předávat nám trenérům 
a hlavně vambereckým dětem.

Ondřej Frejvald, 

tajemník TJ Baník Vamberk, z. s. 

Okresním GTM, předsedou komise mládeže okresního fotbalového 

svazu a členem komise mládeže Královéhradeckého krajského fot-

balového svazu se stal šéftrenér Baníku Vamberk – Marcel Olšavský.

Marcel Olšavský 
je okresním GTM
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Od března pokračuje chaos ve spor-
tovním prostředí zapříčiněný mi-
nisterstvem zdravotnictví, zejmé-
na kvůli absenci výkladu nařízení 
a  opatření. Mediální výstupy mini-
stra zdravotnictví byly příliš často 
v rozporu s následným zněním v pí-
semné podobě. Kromě sportovců 
samotných se tyto kroky přímo tý-
kaly hlavně sportovních funkcioná-
řů, organizátorů a v neposlední řadě 
rodičů dětí. 
Začátkem komplikací pro tělový-
chovné jednoty a  sportovní kluby 
bylo nařízení testovat zaměstnance. 
Ve  většině případů se tak jednalo 
o správce sportovišť, kde často jed-
notlivec udržoval trávník, či uklízel 
halu. 
Začátkem dubna svitla naděje všem 
sportovcům, kdy byla vypuštěna 
informace, že dojde k  rozvolnění 
a na venkovním sportovišti se bude 
moci trénovat ve  20 lidech a  v  10 
lidech na  vnitřních sportovištích 
(spolkem organizovaných), s  tím, 
že soutěže nebudou umožněny. 
Počáteční euforie sportovců ne-
měla dlouhé trvání, neboť hned 
od  pondělí, kdy měla tato nová 
pravidla fungovat, došlo ke změně. 
Odborníci z  MESES rozhodli jinak. 
Sport pouze pro 12 lidí na stanovišti 
po  dvou za  podmínky negativního 
antigenního testu. Po  tiskové kon-
ferenci vlády zavládla radost, a  to 
když ministr zrušil povinnost testů 
a  respirátorů a  upřesnil podmínky 
na šest dvojic na  jednom sportovi-
šti s rozestupy 10m. Bohužel tím to 
celé skončilo. 
Ze souboru pěti krátkých vět měly 
TJ a SK zorganizovat přípravu spor-
tovců, bez jasného výkladu či defi -
nice sportoviště. Stávalo se tedy to, 
že na fotbalovém hřišti o rozměrech 
100m x 60m bylo dvanáct fotbalis-
tů v šesti dvojicích s rozestupy 10m 
mezi dvojicemi, stejný počet spor-
tovců za dodržení stejných podmí-
nek rozestupů byl však i na poměr-
ně menším hřišti. Mediální výstupy 
pana ministra, kdy schvaloval tré-
ninky, které mu ukázala reportérka 
na  telefonu, i  když zcela očividně 
neodpovídaly tomu, co bylo dáno 
písemným opatřením, tomu nasa-
dily korunu. 
Svazy nevěděly, jak zpracovat me-
todiku trénování do  jednotlivých 
klubů, protože těch otazníků přibý-
valo. Přibývalo případů, kdy si TJ či 
SK stěžovaly, že jim obecní správa 
nemovitostí (pod kterou často spa-
dají sportoviště) nedovoluje vstup 
na  sportoviště, a  to s  ohledem 
na  chybějící výklad ministerstva 
zdravotnictví, které jej slibovalo 
v podstatě až do dalšího „rozvolně-

ní“ a  pak stále dokola. Rozvolnění 
přišlo následujícím týdnem, kdy do-
šlo k  rozvolnění rozestupů z deseti 
na  šest metrů mezi dvojicemi. Do-
dnes nevíme, jak na tento rozestup 
přišli a o jaký průzkum se opírá. 
S  ohledem na  šíření ohýbání pra-
videl, kdy kluby zakládaly smlouvy 
se sportovci na  jednu korunu, aby 
jejich svěřenci měli lepší podmínky 
pro sportovní přípravu, byla zveřej-
něna defi nice profesionálního spor-
tovce, která podobné obcházení 
pravidel eliminovala. 
Skoro na  konci dubna přišla infor-
mace o balíčcích, na základě kterých 
mělo záviset rozvolňování na počtu 
nově nakažených. V  tu chvíli opět 
zavládla radost, neboť z balíčků bylo 
patrné, že sport bude široce povo-
len při trvajícím klesajícím trendu 
šíření viru, zejména pak v sedmi kra-
jích, kde byl klesající trend nejvyšší 
a  které jako jediné byly zmíněny 
v  novém opatření. Zároveň došlo 
k  změně pravidel, kdy trénovat lze 
ve dvanáctičlenných skupinách, kdy 
na každého připadne 15m2 plochy 
sportoviště, včetně utkání, nikoliv 
však mezi kluby. To však neplatilo 
pro zbývající kraje, kde nikdo po-
řádně nevěděl, jaká platí pro sport 
pravidla, neboť tyto kraje opatření 
nezmiňovalo.
Začátkem května došlo k  otočce 
o  180°, a  tím bylo zavedení testů. 
Zde nastala tragikomická situace, 
kdy děti, které doposud zcela or-
ganizovaně trénovaly ve skupinách 
po  dvanácti, najednou mohly tré-
novat jen na  základě negativního 
testu, vlastně čestného prohlášení 
od rodičů. Problém však byl, že děti 
nám chodily do škol v rotační výuce, 
středoškoláci nechodili vůbec. Takže 

buďto musely kluby nakoupit testy 
a  děti dodatečně testovat, tréno-
vat děti jen v týdnu, kdy děti chodí 
do  školy, nebo netrénovat vůbec. 
Co se týče dorostu (středoškoláci), 
testovat na své náklady nebo netré-
novat vůbec. 
V  tomto bodě dosáhla frustrace TJ 
a  SK nejvyšší úrovně, protože po-
tom co zahájily tréninkovou činnost 
a omezeně trénovaly ve skupinách 
skoro tři týdny, zase měly činnost 
zastavit či výrazně omezit. 
V  novém týdnu nové opatření, MZ 
zaperlilo svým novým opatřením, 
kdy vlastně zakázalo činnost spor-
tovcům nad 18 let a  sportovcům, 
kteří nejsou organizováni ve  spor-
tovním svazu. Jediné rozvolnění je 
30 osob na  venkovním hřišti. Do-
rostenecký věk ve  sportu je do  19 
let, devatenáctiletí nesmí sporto-
vat!. Česká obec Sokolská vyzvala 
ministerstvo, aby upravilo opatření 
a  přidala možnost trénovat i  střeš-
ním organizacím a  spolkům. Sport, 
který není organizovaný svazem, 
nesmí trénovat. Dokonce i  Česká 
unie sportu odmítla vydat k  opat-
řením výkladové stanovisko, cituji: 
„K aktuálně účinnému mimořádné-
mu opatření proto ČUS nevydala 
výkladové stanovisko.  Výkladovým 
stanoviskem ofi ciálního textu by do-
šlo ke  značnému zúžení možností, 
oproti vládními představiteli medi-
álně proklamovaným podmínkám.“. 
Zajímavost, která provázela každý 
týden mimořádná opatření, byl prů-
zkum iniciativy restart amatérského 
sportu, který aktivně vyplňovaly TJ 
a SK o počtech nakažených sportov-
ců na svých trénincích. Z těchto prů-
zkumů bylo a je patrné, že při sportu 
nedochází k  dramatickému šíření 

viru. V  devatenáctém kalendářním 
týdnu to bylo 9 z 23 000 sportovců, 
o kterých informovali jejich TJ či SK. 
Světlé zítřky přišly teprve v  tento 
týden (20. KT), kdy se ruší rotační 
výuka a konečně bude pravidlo tes-
tování dětí dávat smysl. Otestují je 
ve škole a potom můžou na trénink. 
Alespoň v to jsme doufali, nicméně 
tak to není, protože děti jsou tes-
tované ve  škole jen jednou týdně 
v pondělí a test má platnost pouze 
72 hodin, pokud tedy TJ či SK chtějí 
trénovat děti i ve čtvrtek, už jim musí 
všem udělat test. Do školy můžu, ale 
na trénink ne. Testy musí kontrolo-
vat trenéři, nejsou tak „osvobozeni“ 
jako číšníci v restauracích. 
Nové opatření však přineslo ale-
spoň jedno rozvolnění, je umož-
něna účast sportovců na  tréninku 
na vnitřních sportovištích. Minister-
stvo upravilo i své původní omezení 
co se týče sportu osob starších 18 
let. Už jsou povoleny přátelská utká-
ní mezi kluby, vše za dodržení pod-
mínek testování. Příští týden jsme 
marně očekávali další rozvolnění, 
a  to s  ohledem na  trvale klesající 
výskyt nemoci. Bohužel pro sport 
venku žádná změna, uvnitř došlo 
k navýšení počtu sportovců. 
Vyznáte se v tom, co jsem výše po-
pisoval?, pokud ne, tak vás napros-
to chápu, my sportovci to takhle 
měli od  prvního rozvolnění. Byl to 
opravdu náročný měsíc na psychiku 
nás všech. Radost dětí na  trénin-
cích nás však naplnila optimismem 
a s úsměvem nová opatření vnímá-
me dál! 

Sportu zdar! 

Ondřej Frejvald

Přípravná utkání fotbalového 
A mužstva TJ Baník Vamberk, z.s.
SO 22.5. 17:00 doma LIBCHAVY
SO 29.5. 17:00 doma ŽAMBERK
SO   5.6. 17:00     VENKU    ČESKÉ  MEZIŘÍĆÍ
NE   6.6. 16:00      doma      ČERNÍKOVICE
SO 12.6. 17:00     VENKU     ZÁMRSK
SO 19.6. 17:00    doma      JABLONNÉ  nad ORLICÍ
NE 20.6. 17:00     VENKU    ALBRECHTICE  nad ORLICÍ
NE 27.6. 17:00     VENKU    ČASTOLOVICE
SO 10.7. 17:00     doma       ZÁMRSK
NE 11.7. 16:00     VENKU     JABLONNÉ  nad ORLICÍ

O sportu v době covidové
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I když Sportovní hala ve Vamberku poslední rok v dů-
sledku protiepidemických opatření odpočívala, stále 
probíhají práce, které po znovuotevření přinesou větší 
uživatelský komfort jejím uživatelům, tedy především 
sportovcům. Během zimních měsíců byla dokončena 
oprava místností tvořících zázemí v prvním patře haly, 
kde vznikla spojením dvou nevyužitých místností nová 
klubovna a  stávající „zasedačka“ byla nově upravena 
pro trenažér stolního tenisu. Nové nátěry a  podlahu 
dostaly divácká tribuna i schodiště. 
Letos v květnu byl upraven vstup do haly a  její okolí, 
a  to novým chodníkem před vstupem, včetně probí-
hající další etapy výměny veřejného osvětlení. Nově 
bude pod dohledem kamerového systému též okolí 
haly a hřiště s umělým povrchem. 
Na letošní prázdniny je pak plánována závěrečná fáze 
oprav, v rámci které dojde k výrazné proměně vstup-
ního vestibulu, který bude zvětšen zrušením dvou 
stávajících místností. Celý interiér se výrazně prosvětlí 
a  na  vzniklém místě bude nábytkovou sestavou vy-
tvořeno zázemí pro občerstvení soutěžících i  diváků 
při turnajích. Nové prostředí pak bude sloužit též jako 
místo pro čekání rodičů, kteří doprovází své děti na tré-
ninky. Rekonstrukce zázemí byla podpořena darem 
ve  výši 300.000 Kč od  společnosti ŠKODA AUTO a.s., 
za což jí patří velké poděkování.       

Mgr. Jan Rejzl, starosta

Modernizace Sportovní haly pokračuje

Foto: Luděk Luňák





RAKETOVÝ INTERNET!
www.tlapnet.cz až 1 Gbps 

od 250 Kč

NÁCHOD  | |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.8   

MASÁŽE
POHLAZENÍ NA DUŠI

Dopřejte si vytoužený odpočinek, pomůže 
vám od každodenních starostí a přinese, díky 
jedinečné přírodní kosmetice jako je Nobilis 

Tilia a Divoká Kosmetika, pocit štěstí.


